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JELENTKEZÉSI LAP - KIZÁRÓLAG GÉPES KIÁLLÍTÓKNAK
Jelentkezési határidő: 2017. április 13.

Jelentkezési lap beküldése: ags@megfosz.com

2017. május 31. - június 1.

Megrendelő adatai:

A kiállításon az alábbi szolgáltatással, termékkel kívánok részt venni:

Igényelt terület nagysága és díja*:

Regisztrációs díj: 50.000,- Ft A regisztrációs díj tartalmazza:
• az ingyenes parkolást és belépést
• alap infrastruktúrák kiépítését
• kiállítói külterületek füvesítését
• a kiállító logójának elhelyezését a kiállítás honlapján
• az online katalógusba iktatást

Kiállító neve:

Kiállító cég székhelye:

Számlázási cím:

Levelezési cím:

Adószám: Bankszámla szám:

Telefonszám: Fax:

E-mail: Web:

Cégvezető neve: Mobil:

Kapcsolattartó neve: Mobil:

Kedvezményes díj
április 13-ig Április 14-től Igényelt mennyiség

Kiállítási terület, állógépes bemutató 4.000,- Ft / m2 5.000,- Ft / m2 m2

*  A terület díja tartalmazza a felelősségbiztosítást.
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Az Ön zavartalan, eredményes részvétele és ezen keresztül a Kiállítás sikere érdekében összefoglaljuk a legfontosabb szabályokat, tudnivalókat, amelyek-
ről részletesen a kiállítás Működési Szabályzata és az Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek.
Részvételi feltételek: 
1. A szervező a jelentkezések beérkezése után a jelentkezések elfogadásáról és a kiállítási terület kijelöléséről a termékek és termékcsoportok figye-

lembevételével határoz. Nem terheli a szervezőt indoklási kötelezettség. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy túljelentkezés esetén a befize-
tések beérkezésének sorrendjét vegye figyelembe a jelentkezések beérkezésének sorrendjében. A jelentkező részére megküldött számla kiállítási 
helydíjat és a próbaterületek, illetve bemutatók helydíját tartalmazza.
A kijelölt terület nem cserélhető, területe nem növelhető, illetve az egész terület, vagy meghatározott része bérletbe nem adható.
A jelentkezési lapon a kiállító semmilyen feltételt, vagy fenntartást nem köthet ki. A Jelentkezési lap kiállító által cégszerűen aláírt példányának 
megküldésével a kiállító nemcsak az ajánlatát teszi meg, hanem igazolja, hogy kézhez vette, megismerte és elfogadtat a jelen feltételeket, amelyek a 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

2. A kiállításon való részvétel feltétele a jelentkezési lap határidőre történő beküldése. Illetve követelmény a jelentkező adatainak és az igényelt terü-
letnek pontos megadása és a jelentkezési lap cégszerű aláírása. A megrendelő által a jelentkezési lap cégszerűen aláírt példányát e-mail útján a 
szervező részére  történő visszaküldéssel a szerződés, megrendelés létrejön. Ezzel a megrendelő elismeri, hogy a rendezvény és kiállítás Működési 
Szabályzatában, Általános Szerződési Feltételeiben foglaltakat megismerte és elfogadta.

3. Amennyiben a kiállító a részére kijelölt helyet 2017. május 31. 8:00-ig nem foglalja el, a szervező minden visszatérítési kötelezettség nélkül azt más 
kiállítónak bérbe adhatja. 

4. A legkésőbbi jelentkezési határidő 2017. május 10. Az ezután beérkezett jelentkezéseket szervező nem tudja befogadni.
5. A kiállító a részvételi díjat a jelentkezési lap beérkezése után, a szervező által küldött számla alapján egy összegben 2017. május 10-ig köteles befizetni. 

A részvételi díj határidőre történő be nem fizetése esetén a szervező a kiállításra való jelentkezést érvénytelennek tekinti. Az érvényes jelentkezést követő 
lemondás esetén a regisztrációs díj visszafizetésre nem kerül, a regisztrációs díjhoz tartozó szolgáltatások nem vehetők igénybe. Amennyiben a kiállító 
részvételét május 10. után mondja le a helydíj 100%-át tartozik kötbér címen megfizetni. A kiállító részéről történő lemondás csak írásban, a Mezőgazda-
sági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége részére, igazolható módon megküldve érvényes. A lemondás attól az időponttól érvényes, amikor a 
lemondó nyilatkozat a MEGFOSZ-hoz megérkezik. Ha a meg nem jelenő kiállító a kiállítás nyitásáig nem fizette be a bérleti díjat, akkor is köteles a helydíj 
100%-át , mint kötbért, a regisztrációs díjat megfizetni.

6. A kiállítónak a rendezvény szervezésével  kapcsolatos reklamációit a kiállítás befejezéséig, a számlázással kapcsolatos észrevételit pedig a számla 
fizetési határidejének lejártáig írásban kell bejelenteni. A megadott határidők után érkező reklamációkat a szervező nem tudja  figyelembe venni. 

7. A nyitvatartási idő alatt a kiállítási standot bezárni, az árut letakarni, szakmai felügyelet nélkül tilos!
8. A kiállítási területen engedély nélkül tartózkodó gépkocsik a tulajdonos költségére és kockázatára elszállíthatók. 
9. A kiállítónak a bérelt területet kialakítva, kiürítve, az eredeti állapotának megfelelően kell átadnia a szervezőnek a kiállítás befejezésekor. A kiállítás 

bontásának befejezése után az el nem szállított árut és installációt a szervező a kiállító költségére és kockázatára elszállíthatja.
10. A kiállítás építése és bontása, valamint a teljes nyitva tartása alatt a kiállítót köteles termékeit és értékeit felügyelni. A könnyen mozdítható tárgyakat a kiállí-

tási nap zárásától a másnapi nyitásig a kiállító köteles elzárni. Külön plusz őrzést a Szolgáltatási Megrendelőlapon a Modul Trend Kft-től lehet megrendelni. 
A kiállított tárgyakért, installációkért az építési és bontási időszakban, 

valamint a kiállítás nyitvatartási időtartama alatt a szervező felelősséget nem vállal!
11. Az eredményes és zavartalan részvétel érdekében a kiállító köteles betartani az építési és bontási határidőket, annak be nem tartása esetén 10.000 

Ft/óra kötbért köteles fizetni. A meghatározott építési és bontási időn túli munkák túlmunkának tekintendők, ezért idejüket 24 órával előbb írásban 
engedélyeztetni kell a szervezővel. Amennyiben az építési és bontási időn túli munkák a Szervező részére plusz költséggel járna, úgy ezt a költséget 
Szervező a Kiállító részére tovább számlázza.

12. A Kiállító és a Szervező közötti esetleges vitás kérdéseket a felek egyeztetéssel próbálják rendezni, ha ez eredménytelen, úgy arra az esetre a Gödöllői 
Járásbíróság kizárólagos illetékességét határozzák meg. 

13. A 2014. évi XXII. reklámadó törvény 3.§ 3 bekezdés által előírt nyilatkozattételi kötelezettségüknek  a teljesítést követően  a kiállított végszámlán teszünk eleget. 
14. A jelentkező kijelenti, hogy a rendezvényen folytatni kívánt tevékenységhez szükséges érvényes hatósági engedélyekkel rendelkezik.

Kelt:

Megrendelő cégszerű aláírása

P. H.

TÁJÉKOZTATÓ

TISZTELT KIÁLLÍTÓ!

Standok, területek 
elfoglalása, berendezése: 2017. május 25-től

Ünnepélyes megnyitó: 2017. május 31. 9.00

Nyitvatartási idő: minden nap 8.30 - 17.00

A kiállítás zárása: 2017. június 1. 17.00 óra

Bontási időszak vége: 2017. június 5.

Helyszín: 
Mezőfalva Nagysismánd

I. NAK Szántóföldi Napok szervezője: 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

AgrárgépShow-Mezőfalva szervezője: 
Mezőgazdasági Eszköz-és 

Gépforgalmazók Országos Szövetsége

Generálkivitelező: 
Modul Trend Kft.



Áraink minden esetben nettóban értendőek, nem tartalmazzák a hatályos adótörvények által rögzített ÁFA mértékét! 1 

2017. május 31. - június 1.

SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELŐ LAP - KIZÁRÓLAG GÉPES KIÁLLÍTÓKNAK

Megrendelő adatai:

Kiállító neve:

Kiállító cég székhelye:

Számlázási cím:

Levelezési cím:

Adószám: Bankszámla szám:

Telefonszám: Fax:

E-mail: Web:

Cégvezető neve: Mobil:

Kapcsolattartó neve: Mobil:

Elektromos csatlakozás
Elektromos csatlakozás 

díja bekötésenként: 
Alapdíj

Áramfogyasztás 
bekötésenként: 

Átalánydíj

Megrendelt mennyiség

db kW

3 kW elektromos 
csatlakozás (1x10A) 65.000,- Ft 2.500,- Ft

5 kW elektromos 
csatlakozás (2x10A) 75.000,- Ft 3.500,- Ft

10 kW elektromos 
csatlakozás (3x10A) 90.000,- Ft 7.000,- Ft

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS ÉS ÁRAMFOGYASZTÁS

A kiállítás területére generátor behozatala nem engedélyezett.

Szolgáltatás Megrendelő Lap beküldése: ags@megfosz.com
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KÜLTERÜLETI ÉPÍTMÉNY, STAND KIVITELEZÉSE, INSTALLÁCIÓJA

Sátrat igényelek

Minimal

Optimal

Comfort

Pavilont igényelek Egységstandot igényelek

Méret Ár db

3x3 45.000,- Ft

4x4 55.000,- Ft

4x8 100.000,- Ft

Aljzattal, szőnyegezve:

3x3 90.000,- Ft

4x4 110.000,- Ft

4x8 200.000,- Ft

Ár / db / rendezvény db

Pult - syma, zárható 10.500,- Ft

Pult - syma, nyitott 8.500,- Ft

Polc (3 tároló szinttel, 2 polccal) 8.500,- Ft

Asztal 6.000,- Ft

Szék 2.500,- Ft

Bárasztal 8.000,- Ft

Bárszék 4.000,- Ft

Rattan szék 2.500,- Ft

Rattan fotel 8.500,- Ft

Rattan kanapé (2 személyes) 20.000,- Ft

Sörpadgarnitúra 8.000,- Ft

Hűtőszekrény (110 liter) 14.000,- Ft

Vízadagoló automata 
(ballon mérete 20 liter) 14.000,- Ft

Ballonos víz 4.000,- Ft

Vízforraló 2.500,- Ft

Fogas 1.500,- Ft

Nagy szemetes 1.000,- Ft

Kis szemetes 500,- Ft

• Syma határoló falak
• Szőnyegezés
• Alapvilágítás, 3m2 / 1 spot
• 1 db frízfelirat 

(sarok stand esetén 2 db)
• 1 db dugaszoló aljzat
• Átadás előtti standtakarítás

• Syma határoló falak
• Szőnyegezés
• Alapvilágítás, 3m2 / 1 spot
• 1 db frízfelirat 

(sarok stand esetén 2 db)
• 1 db dugaszoló aljzat
• 1 db pult
• 1 db asztal
• 2 db szék
• Átadás előtti standtakarítás

• Syma határoló falak
• Szőnyegezés
• Alapvilágítás, 3m2 / 1 spot
• 1 db frízfelirat 

(sarok stand esetén 2 db)
• 1 db dugaszoló aljzat
• 1 db pult
• 1 db asztal
• 4 db szék
• 1 db szemetes
• 1 db fogas
• Zárható raktár
• Átadás előtti standtakarítás

Méret Ár db

Aljzattal, szőnyegezve:

3x5 200.000,- Ft

4x5 250.000,- Ft

4x6 350.000,- Ft

Nagyobb méret:

ár megegyezés szerint

Típus Ár m2

Minimal 6.000,- Ft / m2

Optimal 8.500,- Ft / m2

Comfort 10.500,- Ft / m2
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Led fal hirdetések

Óriástábla felület bérlés

Megállító tábla kihelyezése (standon kívül)

30 mp / spot Ár db

20 alkalom / nap 25.000,- Ft

30 alkalom / nap 30.000,- Ft

40 alkalom / nap 35.000,- Ft

Ár db

Saját megállító tábla kihelyezése külterületen 25.0000,- Ft

Megállítótábla kihelyezése, bérléssel, nyomtatással 45.000,- Ft

Méret Ár db

Főbejáratnál 2 x 3 méter 100.000,- Ft

Kiállítási parkolóknál 2 x 3 méter 90.000,- Ft

Kiállítási területen 2 x 3 méter 80.000,- Ft

Az ár nem tartalmazza a hirdetések, spotok elkészítését. Az anyagokat az alábbi formátumban kérjük: MPG-2, MPG-4, AVI, MKV, WMV. 
A szolgáltatás megrendelési határideje: 2017. május 27.

A szolgáltatás nem tartalmazza a grafikai anyag elkészítését és a nyomtatást sem. A kiállító által biztosított nyomdakész grafika esetén, külön megbízás ellenében lehetőség 
van az anyag nyomtatására, amelynek díja 3.000,- Ft / m2. A szolgáltatás megrendelési határideje: 2017. május 15.

A kétoldalas tábla mérete: 65 x 90 cm. 
A kiállító által biztosított nyomdakész grafika esetén, külön megbízás ellenében lehetőség van az anyag nyomtatására, amelynek díja 3.000,- Ft / m2.
A szolgáltatás megrendelési határideje: 2017. május 15.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

* Az ár 1 db zászlórúd bérlését és kihelyezését tartalmazza. A zászló elkészítést az ár nem tartalmazza.

Ár
Megrendelt mennyiség

Óra / nap Fő / db

Standőrzés meghatározott időtartamra 2.500,- Ft / óra / fő

Stand és kültéri építmény takarítása 300,- Ft / m2 / alkalom

Tolmács (angol, német, orosz) 25.000,- Ft / nap

Hostess 25.000,- Ft / nap

Virágdíszítés Megállapodás alapján

Elektromos gépek bekötése, anyagbiztosítás nélkül 6.000,- Ft / bekötés

Zászlórúd bérlés, kihelyezéssel* (méret 3x1 méter) 40.000,- Ft / nap

Szórólap terjesztés joga (saját területen kívül) 20.000,- Ft / nap

Szórólapterjesztés, hostess-szel 40.000,- Ft / nap
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Az Ön zavartalan, eredményes részvétele és ezen keresztül a Kiállítás sikere érdekében összefoglaljuk 
a legfontosabb szabályokat, tudnivalókat, amelyekről részletesen a kiállítás Működési Szabályzata és 
az Általános Szerződési Feltételek rendelkeznek.

1. A kiállításon való részvétel feltétele a Szolgáltatási Megrendelő Lap határidőre történő beküldése, illetve a 
megrendelőn feltűntetett szolgáltatás teljes díjának befizetése a kiküldött számla alapján. 

2. A megrendelő által a Szolgáltatási Megrendelő Lap cégszerűen aláírt példányának postai úton, fax illetve 
e-mail útján a Modul Trend Kft. részére történő visszaküldéssel a szerződés, megrendelés létrejön. Ezzel a 
megrendelő elismeri, hogy a rendezvény és kiállítás Működési Szabályzatában, Általános Szerződési Felté-
teleiben foglaltakat megismerte és elfogadta.

3. A szolgáltatások díját, az Általános Szerződési Feltételek 3. pontjában szabályozott módon, de a teljes össze-
get, legkésőbb 2017. május 25-ig ki kell egyenlíteni, vagy ennek mulasztása esetén az erről szóló bizonylatot 
a standépítés megkezdésének napján a Modul Trend Kft. gazdasági vezetőjének be kell mutatni.

4. A kiállítás ideje alatt igényelt szolgáltatásokat készpénzben számla alapján a Modul Trend Kft-nek kell kiegyenlíteni.

5. A kiállítás építési időszakában érkező építési és berendezési igényeket a Modul Trend Kft. 100% - os feláron teljesíti. 

6. A standok határoló falait megfúrni, szegezni nem szabad, a berendezési tárgyakon okozott károkat a kiállító 
köteles a helyszínen megtéríteni készpénzes számla ellenében.

7. A kiállító által elhelyezett dekorációt bontáskor kérjük eltávolítani, ellenkező esetben a tisztítás költségeit a 
Modul Trend Kft. leszámlázza.

8. A kiállítói területen, a kiállító standján elhelyezett, valamint a helyszínen hagyott tárgyakért a szervező és a 
generálkivitelező felelősséget nem vállal.

9. A kiállítás résztvevői kötelesek az általános tűzvédelmi, munkavédelmi, elektromos biztonságtechnikai sza-
bályok, illetve a kiállítás rendjének betartására! Ellenkező esetben a Modul Trend Kft., illetve megbízottjaink 
jogosultak intézkedni.

10. A jelentkező kijelenti, hogy a rendezvényen folytatni kívánt tevékenységhez szükséges érvényes hatósági 
engedélyekkel rendelkezik.

TÁJÉKOZTATÓ

Standok, területek 
elfoglalása, berendezése: 2017. május 25-től

Ünnepélyes megnyitó: 2017. május 31. 9.00

Nyitvatartási idő: minden nap 8.30 - 17.00

A kiállítás zárása: 2017. június 1. 17.00 óra

Bontási időszak vége: 2017. június 5.

Helyszín: 
Mezőfalva Nagysismánd

I. NAK Szántóföldi Napok szervezője: 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

AgrárgépShow-Mezőfalva szervezője: 
Mezőgazdasági eszköz-és 

Gépforgalmazók Országos Szövetsége

Generálkivitelező: 
Modul Trend Kft.

Kelt:

Megrendelő cégszerű aláírása

P. H.

TISZTELT KIÁLLÍTÓ!
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